
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание проведено на 01.06.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“,  съгласувано от Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ и и.д.Директора на дирекция 

“Спорт“ за приемане на проект на лятна програмна схема на „БНТ1”, „БНТ2“, „БНТ3“ и 

„БНТ4“, Управителният съвет одобрява поетапно влизане на лятна програмна схема на 

„БНТ1”, „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“.  

2. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 26 май 2022 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява бюджети за реализация на 6 

филма от документалната поредица „Отворени досиета“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Програмно съдържание“.  

3. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 26 май 2022 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец април 2022 година 

на излъчените документални филми „Другата война“ (работно заглавие „Ангели за 

България“) и „Под светлините на Вергина“ от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №09 от 26 май 2022 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на 

две кратки документални форми „Несебър“ и „Нестинари“ по проект за представяне на 

елементи и обекти от българското материално и нематериално културно наследство, 

включени в списъка на ЮНЕСКО, проектобюджет за заснемане и излъчване на концерт 

„Сцената е моят дом“ по повод 60 години на театралната сцена на Недялко Йорданов, 

проектобюджет за заснемане и излъчване на концерти от Банско джаз фестивал 2022 г., 

проектобюджет за заснемане и излъчване на концерт „Танците на българина“ по повод 100 

години от рождението на проф. Кирил Дженев, проектобюджет за заснемане и излъчване 

на филм за 75 години от създаването на Държавен куклен театър Пловдив, проектобюджет 

за заснемане и излъчване на филм „Моето вчера“ за Езиковата гимназия в град Пловдив, 

проектобюджет за реализация на две рубрики по сключен договор с Министерство на 

труда и социалната политика за предоставяне на програмно време за популяризиране на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проектобюджет за отразяване на 

Световното първенство по скокове на батут, което ще се проведе от 9 до 27 ноември 2022 

година в зала „Арена Армеец“ и промяна в утвърдените бюджетни разходи за отразяване 

на двете домакински срещи на националния отбор по футбол в квалификациите за УЕФА 

Лига на нациите. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Недялко Йорданов и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция 

„Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен център”, и.д.Директора на 

дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на моноспектакъл „Сцената е моят дом“ по повод 60 години на 

театралната сцена на Недялко Йорданов, който ще се проведе на 9 юни 2022 година на 

сцената на театър „Сълза и смях“. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от проф. д-р Даниела Дженева, 

Директор на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и становище от и.д.Директора на дирекция 



 

„Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор 

на „Координационен център”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора 

на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт „Танците на 

българина“ по повод 100 години от рождението на проф. Кирил Дженев, който ще се 

проведе на 10 юни 2022 година на сцената на Античен театър Пловдив. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Иван Кадев, Кмет на община 

Банско и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на 

дирекция „Мултимедия“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция 

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Банско Джаз фестивал 2022, който ще се проведе в периода от 6 до 13 август 2022 година в 

град Банско. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Петър Влайков, Директор на 

Държавен куклен театър Пловдив и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Ръководителя на РТВЦ Пловдив, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава 

съгласие за сключване на договор с Държавен куклен театър Пловдив, за заснемане и 

излъчване на филм по повод 75 години от създаването на кукления театър. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Георги Георгиев, председател 

на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на 

дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на гала спектакъл, който ще се проведе на 3 декември 2022 година, в зала 1 на 

НДК,  по случай обявяването на София - световна столица на спорта, 80-годишнината от 

създаването на Националната спортна академия „Васил Левски“ и 100-годишнината от 

създаването на Българския олимпийски комитет. 

10. Управителният съвет обсъди писма от г-н Стоян Димитров, Председател на 

Българска федерация скокове батут и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор 

на „Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора 

на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор, БНТ да 

бъде телевизия-домакин на Световно първенство по скокове на батут, което ще се проведе 

от 9 до 27 ноември 2022 година в зала „Арена Армеец“. 

11. Във връзка с докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Спорт“ за 

проведени преговори с фирма „SUNSET & VINE“ за придобиване на права за излъчване на 

предаването „World Sailing Show 2022“ по програма „БНТ3“, Управителният съвет дава 

съгласие за финализиране на преговорите с фирма „SUNSET & VINE“ за придобиване на 

права за излъчване на програмата „World Sailing Show 2022“. 

 12. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Благоевград с 

информация, че Община Благоевград е възложила изработването на филм по превенция на 

наркоманиите в Общината, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

Община Благоевград /Общински съвет по наркотични вещества/ за изработване на филм с 

работно заглавие „Сърце и слово на свободата“. 



 

13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“ с представяне на пълната информация, касаеща 

изпълнението на договора за дистрибуция на телевизионния сериал „Под прикритие“, 

Сезони от 1 до 5 от страна на „Ню Филмс Интернешънъл“ (НФИ) и свързаното с нето 

изчисление на дължими суми за отчисления за авторски права от страна на БНТ към 

носителите им, Управителният съвет дава съгласие за изплащане на дължимите суми. 

14. Управителният съвет обсъди писмо от наследниците на режисьорката Галина 

Кралева с молба за предоставяне на право за безплатна публична прожекция на филми от 

фонда на БНТ, в рамките на възпоменателна седмица в нейна памет през месец юни 2022 

година  в кино „Одеон“ и становище от Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие 

за предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ. 

15. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“ за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад № 

ОАУ 01/2022 за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния 

контрол в дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ за периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г., Управителния съвет одобрява представената краткосрочна маркетинг 

стратегия и план с маркетинг активности, които имат за цел да очертаят основните 

приоритети на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ до края на месец декември 

2022 година.  

16. Във връзка с решение на УС, протокол №03/26.01.2022 година, т.8 за 

провеждане на  обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия 

и координатор на балансираща група за нуждите на БНТ“, доклад от Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ относно приключилата 

процедура, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за 

избор на изпълнител и решение № РД-10-215/12.05.2022 година на Генерален директор за 

класиране на участниците, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на 

договор с „ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД“ ЕАД.  

17. Във връзка с решение на УС, протокол №18/28.04.2022 година, т.1 за 

провеждане на  обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на технически 

средства и технологични мощности за отразяване на спортни събития от БНТ" в две 

обособени позиции: Обособена позиция №1: „Предоставяне под наем на многокамерна HD 

подвижна телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на домакинските футболни срещи на 

националния отбор по футбол (Лига на нациите, Евроквалификации, приятелски мачове)“ 

и Обособена позиция № 2: „Предоставяне под наем на допълнително оборудване по 

отделни продукционни изисквания", доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ 

и Директора на дирекция „Правна“ относно приключилата процедура, открита на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител и 

решение № РД-10-231/20.05.2022 година на Генерален директор за класиране на 

участниците, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор с „ИМС 

Продакшънс“ АД по Обособена позиция №1: „Предоставяне под наем на многокамерна 

HD подвижна телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на домакинските футболни 

срещи на националния отбор по футбол (Лига на нациите, Евроквалификации, приятелски 

мачове)“.  

18. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от подмяна на комуникационната инфраструктура на БНТ за повишаване 

на качеството за изпълнение на изискванията за сигурност и докладна записка от 

Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7,  т. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на 



 

цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: „Специализирана поддръжка на информационно-комуникационната 

инфраструктура на БНТ“.   

19. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от продължаване на лицензионните права и софтуерната поддръжка на 

съществуващата трафик система в БНТ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 7,  т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените 

поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Поддръжка и 

права за ползване на съществуващата система за автоматизирано планиране, излъчване 

и отчет на програмите на БНТ (Трафик система)“.   

 20. Във връзка с предстоящото излъчване на обзорни предавания за различни 

състезания по колоездене и турнири от рали шампионата в програмите на БНТ през 2022 

година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ, одобрява цена за 30 секунден рекламен клип и 

условия за продажба на търговски съобщения. 

 21. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Европейското 

първенство по спортна гимнастика и Европейското първенство по баскетбол за мъже в 

програмите на БНТ през 2022 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от 

Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ, одобрява 

цена за 30 секунден рекламен клип и условия за продажба на търговски съобщения. 

 22.  Във връзка с предстоящото излъчване на предавания от Световното първенство 

по конен спорт, Световната купа по паркур, Световното първенство по борба, Световното 

първенство по художествена гимнастика, Световното първенство по скокове на батут и 

Световното първенство по футбол за жени под 17 години в програмите на БНТ през 2022 

година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ, одобрява цена за 30 секунден рекламен клип и 

условия за продажба на търговски съобщения. 

23.  Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 

за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с производствената 

необходимост за осигуряване на оперативното обслужване на техническите мощности и 

становище от  Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“, считано 

от 06.06.2022 година. 

24.  Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

необходимостта от обезпечаване работата на почивната база в град Китен през активния 

летен туристически сезон, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за 

радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

УС на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано 

от 06.06.2022 година. 


